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A Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója

„Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti őt a
bajon.”
(Kodály Z.)

Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola, a 2017-2018-as
tanév munkatervét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény tartalmi
előírásaihoz igazodva alkotta meg. A tanév is ennek menete szerint zajlott. A beszámoló
tartalmazza az intézményünk tanszakainak a munkáját, melyet a tanszakvezetők
összegeztek, a nevelőtestület véleményezte és szavazással jóváhagyta. Ezt a mellékelt
Nevelőtestületi értekezletről szóló jegyzőkönyv tartalmazza. A beszámolók szempontjai
illeszkednek az intézmény önértékelési rendszeréhez is.

Iskolánk ebben az évben lesz 65 éves. Már a kezdetektől fogva szinte minden hangszer jelen
volt az intézményben. Mára ezek a lehetőségek csak bővültek, s ez által a tehetségek
felfedezése, művelt, zeneértő és zeneszerető gyermekek sokaságának nevelése válik
lehetővé.
Jelenleg négy munkaközösség működik iskolánkban:
·

billentyűs- tanszakvezető: Fehér Teréz

·

vonós- akkordikus- tanszakvezető: Pomposné Zelena Erzsébet

·

fafúvós-, rézfúvós- és kamarazene- tanszakvezető: Tótin István

·

zeneismeret,- vokális-, jazz-billentyűs és pengetős- tanszakvezető: Szabó Edina

Intézményünk regisztrált tehetségpontként is működik, tanáraink kiemelt figyelmet
fordítanak a tehetséges gyerekekkel való foglalkozásra, fejlesztésükre.
Növendékeink számára rendszeres fellépési lehetőséget biztosítunk. A legtehetségesebbek
tanulmányi versenyeken, találkozókon vehetnek részt. A vonós, harmonikás és fúvós
hangszeresek néhány évi tanulás után bekapcsolódhatnak zenekaraink munkájába is.
Iskolánk aktívan részt vesz a város kulturális eseményein is. Jazz tanszakos növendékeink
különböző formációkban mutathatják meg tudásukat.

Összefoglaló

Fejlesztések
Egy, a Hankook által meghirdetett Dolgozói Önkéntes Program pályázatának köszönhetően
2017 nyarán folytatódott iskolánk külső falainak rendbetétele, a tavaly elkezdett, Bartók Béla
utcai külső fal átfestése után, a bejárati fal vakolásával, festésével. Rendezésre került az
iskola másik oldalán levő elhanyagolt rész is, a bokrok kivágásával és füvesítéssel egy szép
parkos területté változott.
Az intézményen belül három terem lett kifestve. Ezáltal elmondható, hogy iskolánkban
minden terem rendben van, megfelelő környezetet biztosít a művészeti oktatásra.
Szülői kezdeményezés eredményeként jótékonysági hangversenyt szerveztünk, melynek
bevételét az dobterem hangszigetelésére fordítjuk. Szintén szülői szervezés segítségével jött
létre a „Harmonikával a harmonikáért” koncert sorozat, melynek szervezője Juhos Melinda
azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hangszer állományt a befolyt adományokból újítja fel.

Rendezvényeink:
Gólyatábor, Zene Világnapja, Adventi koncert, Újévi Gála, Farsangi koncert, Jazz-café, Házi
Zongora Etűdverseny, Házi Fúvós Etűdverseny, Zongora Négykezes és Kétzongorás találkozó,
II. Regionális Fafúvós találkozó, Lapról olvasási Verseny, Harmonika Országos Verseny
Területi Válogatója, Sándor Frigyes Hét, Vonós zenekarunk közös koncertje a Norvég Ifjúsági
Zenekarral, Pünkösdi Koncert, Kakaó koncert a nagycsoportos óvodásoknak, Nyílt napok.
Havonta sor került a házi hó végi koncertjeinkre, melyeken nagy sikerrel szerepeltek
növendékeink, megmutatva szüleiknek, nagyszüleiknek, s egymásnak az év folyamán elért
eredményeiket.

Pályázatok:
2017-es Adventi koncert az önkormányzat által kiírt Közművelődési pályázatból került
megvalósításra.

Elnyert összeg: 400.000 Ft
Éves Támogatás az önkormányzattól, a Pünkösdi koncert és a Zenei világnap eseményeire.
Támogatási összeg: 1.000.000 Ft
Közművelődési pályázaton vettünk részt sikeresen a Gólyatábor és az Adventi koncertre
Elnyert összeg: 200.000 Ft

Továbbképzések:
Tótin István és Tótin Katalin részt vettek a „Felkészítés a köznevelési – regisztrációs és
tanulmányi alaprendszer pedagógus moduljaihoz” című képzésen, Juhos Melinda pedig a
„Pedagógus felkészítése a minősítésre” előadáson.

Elismerések:
Két kollégánk lett díjazva ebben a tanévben: Juhos Melina Sándor Frigyes Díj-ban részesült,
Pomposné Zelena Erzsébet pedig Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott.
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megmérettetésen vett részt. Növendékeink mindenhol kiváló eredményeket értek el.
A Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola által rendezett V. Fejér Megyei Alapfokú
Művészeti Iskolák Rézfúvós Versenyén, Hajdu Dániel I. helyezést, Csarnai Bálint II. helyezés
ért el. Felkészítő tanáruk Balogh Zoltán András
Tótin István növendéke, Pálinkás Eszter Ágnes Kaposváron, a IX. Országos Jeney Zoltán
Fuvolaversenyen III. helyezett lett.
Móron, a XVI. Fejér Megyei Zongoraversenyen Tágincevá Támilá bronz minősítést, Gálfi
Dávid Zsolt – ezüst minősítést (felkészítő tanár: Táginceva Irén), Moravecz Attila Márton
ezüst minősítést (felkészítő tanár: Dőr Gabriella), Szmrtyka Linett pedig arany minősítést
(felkészítő tanár: Matolcsi Katalin) kapott.
Szabó Attila növendéke Szabó Szebasztián Budapesten részt vett az Országos Jazz-zenei
versenyen, ahol II. helyezést ért el.

A Fantast 2018 nevű Nemzetközi Harmonika Versenyen, Szoboda Balázs és Vári Gergely I.
díjat kapott. Tanáruk Juhos Melinda.

A Fejér Megyei Diáknapokon is sikeresek voltak tanulóink.
Résztvevők: Tótin Szilvia - arany minősítés és kategória-díj, Pálinkás Eszter Ágnes, Tótin
Szilvia duó – arany minősítés, Pálinkás Eszter Ágnes, Horváth Dóra duó – ezüst minősítés,
Rozs Viktória – bronz minősítés (felkészítő tanár: Tótin István), Gróf Lilla -ezüst minősítést
(felk. tanár: Pomposné Zelena Erzsébet), Molnár Zsófia- különdíj, (felk.tanár: Rácz Rajmund),
Balla Benedek, Aczél Áron - arany minősítés, Balla Benedek- különdíj (Tanár: Szabó Attila),
Csókás Marcella - arany minősítés, , Németh Petra ezüst-és arany minősítés, Tauser Gerda ezüst minősítés (felk.tanár: Kiss Melinda), Fábián Edina- bronz minősítés ( felk.tanár: Tósaki
Kinga), Gálfi Dávid Zsolt – bronz minősítés ( felk.tanár: Tágincevá Irén)
Helikoni Ünnepségeken Tótin István növendékei vettek részt. Pálinkás Eszter Ágnes, Tótin
Szilvia duó – arany minősítést, Tótin Szilvia - arany minősítés, Rozs Viktória – ezüst minősítés
kapott.

Továbbtanulás
Ebben a tanévben Bereczky, trombita szakos növendékünk nyert felvételt a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskolában. Felkészítő tanára Balogh Zoltán András

Minősítő eljárás

A 2017/2018-es tanévben Konkoly Krisztina tett sikeres minősítő vizsgát, 2019. január 1-jén
lép a Pedagógus II.fokozatba.
Tótin Katalin és Juhos Melinda töltötték fel portfólióikat a Pedagógus II. fokozatot
megcélozva.

Tehetséggondozás

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően B tagozatra sorolással támogatjuk tehetséges
növendékeinket. Emellett segítjük és ösztönözzük a versenyeken, találkozókon való
szereplésüket egyéni és csoportos formában egyaránt.
B tagozatos növendékek száma: 14.

Számtalan városi és intézményi felkérésnek tettünk eleget. Pedagógusaink, növendékeink és
zenekaraink nemcsak a városban, hanem a régióban szervezett kulturális programokon is
képviselték az iskolánkat.

A nevelő-oktató munka értékelése (óra- és koncertlátogatások)

A nevelő-oktató munka értékelésének egyik lehetősége a félévi és év végi meghallgatások,
osztályhangversenyek, vizsgák látogatása, az ott látott és hallott tapasztalatok összegzése,
megbeszélése. Kezdő tanároknál a tanszakvezető és az idősebb, tapasztaltabb kollégák
tanácsaikkal, konzultációkkal rendszeresen segítik az oktató-nevelő munkát. Az igazgató és
az igazgatóhelyettesek 25-30 hangversenyt látogatnak évente ellenőrzés céljából.

A partneri igények, elvárások beépítése a következő évi munkatervbe
A szülőkkel való kapcsolattartás rendszerességére nagyobb hangsúlyt kell fordítani: havi
körlevelek az iskola eredményeiről, programokról, eseményekről, gyakoribb szülői fórumos
megbeszélések formájában.

A belső szabályozó rendszer működtetése
A tanszakvezetők, az igazgatóhelyettesek és az igazgató rendszeresen látogatják az
osztályhangversenyeket és a félévi, év végi meghallgatásokat, melyek után szakmai
megbeszélést tartanak, ezzel biztosítva a színvonal megtartását, illetve emelését.
Ellenőrzés: A szakmai munka színvonalának ellenőrzése az osztályhangversenyek, tanszaki
hangversenyek, meghallgatások, vizsgák látogatása során megtörtént, a vizsgajegyzőkönyvek
elkészültek. Fontos az adminisztráció folyamatos kontrollja, mely a naplók, anyakönyvek,
összesítők, egyéb nyomtatványok és a növendéknyilvántartás ellenőrzésével valósul meg,
tanévenként 3 alkalommal (szeptember, január, június).

Belső kommunikáció, információáramlás
Intézményünkben a belső kommunikáció az egész állásban foglalkoztatott kollégákkal
legtöbbször személyesen, a részfoglalkozású tanárokkal inkább telefonon és elektronikus
levelezés útján történik. A zeneiskolai eseményekről kör e-mailben tájékoztatjuk a
kollégákat, illetve a portára kihelyezett körlevélben, melynek elolvasását aláírásukkal
alátámasztják. A fél évre szóló programtáblázatot mindenki a tanévnyitó illetve a félévi
értekezleten kézhez kapja A szervezés megkönnyítése és az ütközések elkerülése érdekében
az igazgatóhelyettesi irodában elhelyezett rendezvényfüzet segítségével koordináljuk
programjainkat. A tanévet egész napos csapatépítő tréninggel kezdtük, mely nagyon jól
sikerült, igazán felhőtlen, jó hangulatban telt el, erőt adva a tanévkezdéshez. Decemberben
került sor tanári-alkalmazotti karácsonyi összejövetelünkre. A meghitt alkalmon zenével
ajándékoztuk meg egymást. Igazi közösségformáló ereje van a hagyományos szórakoztató
farsangi műsorunk megrendezésének és az arra való felkészülésnek. Május 31 – június 1-jén
a szokásos évi tantestületi kirándulásunkat 2 naposra szerveztük, mely igen jól sikerült.

Kapcsolat partnerekkel
Dunaújvárosi Tankerületi Központ
A zeneiskola kapcsolata fenntartójával és működtetőjével – a Dunaújvárosi Tankerületi
Központtal – nagyon jónak mondható.
Önkormányzat A város kulturális életében folyamatosan jelen vagyunk, együttműködésünk
rendkívül aktív és termékeny.
A városi intézményekkel, civil szervezetekkel, művészeti csoportokkal való kapcsolatunk
állandó és hatékony, mely az év során számos közös program szervezésében nyilvánul meg.

Összegzés
A tanszaki munkatervekben leírt célok, programok a tanév során megvalósultak.
Rendezvényeinket egyre többen látogatják, ma már biztos koncertlátogató közönségre
számíthatunk. Megőriztük, továbbfejlesztettük műsoraink színvonalát, kihasználunk minden
szereplési lehetőséget. A tanszaki és kamarahangversenyek, hóvégi koncertjeink biztosítják,

hogy minden gyermek megszerezhesse a szereplési rutint, hogy megismerjék egymás
teljesítményét és a szaktanár felmérhesse, hogy versenyhelyzetben mire képes növendéke.
A szülőkkel kiegyensúlyozott, folyamatos kapcsolatot tartunk. Jó érzés tudni, hogy
számíthatunk támogatásukra, akár az otthoni gyakorlásról van szó, akár rendezvényeink
szervezéséről, lebonyolításáról. Szívesen elmondják véleményüket, és igyekszünk segítséget
nyújtani az esetleges problémák esetén.
Intézményünk fontos szerepet tölt be városunk kulturális életében. Folyamatos a kapcsolat
és a kölcsönös segítségnyújtás a város vezetőivel, intézményvezetőkkel, egyházak vezetőivel,
művészeti csoportok irányítóival. Szoros kapcsolatban állunk a város óvodáival, iskoláival,
középiskoláival. Tanáraink és diákjaink rendszeres résztvevői a városi rendezvényeinek,
koncertjeinek. Zenélnek kiállítás megnyitókon, évnyitó- és évzáró ünnepségeken, az
önkormányzat által rendezett állami ünnepségeken és hangszerbemutatókon. Az iskola
munkáját aktívan segíti az Intézményi Tanács, Diák Tanács és a Szülői Tanács.

A beszámolóhoz csatolt tanszaki beszámolók részletesen, hónapokra lebontva tartalmazzák a
tanévben lezajlott eseményeket.

Dunaújváros, 2018.06. 22.

Dőr Gabriella
Intézményvezető

